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چكيده
نياز روز افزون به انرژي بويژه از سوي كشورهاي تازه صنعتي شده شرق و جنوب آسيا، رقيبان جديدي را براي             

 و انتقـال انـرژي و       بـرداري هراج، بهـر  هاي سنتي ايجاد كرده و رقابت، تالش و تقـال بـراي اسـتخ             مصرف كننده 
سـابقه  بـدين ترتيـب افـزايش بـي    . مسيرهاي پيشنهادي، مسائل جديدي را در مباحث ژئوپليتيك گـشوده اسـت       

هاي ژئوپليتيك بر محور مسائل اقتصادي بـويژه انـرژي در  تقاضاي جهاني براي انرژي، دوران جديدي از رقابت    
تار جديدي از مناسـبات و روابـط        خدكننده و مصرف كننده آن بتوانند سا      انتظار است تا قدرتها و كشورهاي تولي      

.چند جانبه را طراحي كرده و ادامه حيات دهند
 اسـتراتژيكي و    ،اهميـت ژئـوپليتيكي   ،  قرار گرفتن ايران بين دو حوزه بسيار مهم درياي خزر و خليج فارس            

ي سياسي و به لحاظ جغرافيايي و انتقال انرژي اهاين نقش در زمينه.ايران بخشيده استه ژئواكونوميكي خاصي ب  
ايـران  ،  ي ساختاري ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي    هارغم داشتن توانايي   حال آنكه به   ،بديل باشد تواند نقشي بي  مي

از ايـن رو ايـن تحقيـق درصـدد     . باشدمي و جهاني برخوردار نايهاز نفوذ ژئوپليتيكي مناسبي در تعامالت منطق      
. ژئواكونوميك ايران را در منطقه مورد نقد و ارزيابي قرار دهداست جايگاه

. ايران، خاورميانه،قلمروهاي استراتژيك، ژئواكونومي، ژئوپليتيك، ژئواستراتژي:هاي كليديواژه
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مقدمه

 در نتيجه ،شدميدر دوران جنگ سرد، قلمروهاي ژئواستراتژيك بر اساس اهداف نظامي تعيين 
بايست توجيه كننده اهداف نظامي باشند و به همين علت به محض مييتيك نيز مناطق ژئوپل

احساس كوچكترين تغيير و تحول در ساختار نظام ژئوپليتيك برخي از مناطق ممكن بود به 
توسل به زور را در آن مناطق انكارناپذير .نحوي اهداف اقتصادي را دچار مشكل سازد

. نظامي داشته باشد-تصاديقواستراتژيك بايد توجيهي اولي امروزه قلمروهاي ژئ. ساختمي
اي است كه ما امروزه شاهد تغيير در استراتژيهاي گوناگون قدرتها اين چرخش قابل مالحظه

1990دهه  اوايل  هستيم و روي همين اصل براي اولين بار درآمريكا اياالت متحده بويژه
دانند و گروهي هم ا جايگزين ژئوپليتيك ميميالدي واژه ژئواكونومي مطرح شد كه برخي آن ر

در حالي كه ،دوران ژئواكونوميك مطرح استكنند كه دوران ژئوپليتيك به سر آمده وميفكر 
 زيرا واژه ژئواكونومي در واقع تغيير نام و هدف .اين يك اشتباه در تعبير مفاهيم است

با دخل و تصرف در استرتژيهاي اهداف مفهوم ژئواكونومي،در حقيقت در.ژئواستراتژي است
.دهندگيري از بستر ژئوپليتيك به اهداف استراتژيك تغيير شكل مياقتصادي با بهره
توان قرن بيست و يكم را دوره تسلط مفاهيم جديدي چون ژئواكونومي ميدر حقيقت 

عصر جديدي است كه نقش كشورها و ايفاي آن، همه » ژئواكونومي«دوران انديشه . دانست
آفريني و موقعيت كشورها و مناطق ي اقتصادي آنهاست و نقشها و داشتههانوط به دادهم

ها تعيين كننده جغرافيايي نيز در راهبردهاي كالن قدرتهاي بزرگ كه به كالم دقيق همان
باشند، در گرو توان اقتصادي است كه به موجب آن بازيگر يا مي نيز المللبينسياست 

به نظام اقتصاد جهاني چه به عنوان توليد كننده انرژي، يا توزيع كننده يا اي بازيگران منطقه
در اين .خورندهاي مكمل اين نظام درهم تنيده پيوند ميتوزيع و يا حلقه كننده بازيگر تسهيل

ميان منطقه خاورميانه به واسطه موقعيت حساس و منحصر به فردش در استراتژي انرژي و 
و ژئواستراتژيك در قرن بيست و يكم بسيار مورد نتيجه قرار گرفته قلمروهاي ژئواكونوميك 

.است
ي منحصر به فردي داردكه آن را هاخاورميانه چه ويژگي كه گرددمياكنون اين نكته مطرح 
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نمايد؟ميدر اين ميان ايران چه نقشي ايفا در قرن حاضر از بعد ژئواكونوميك مطرح ساخته و
.باشدژگيها و نقش ايران در منطقه خاورميانه ميهدف اين تحقيق، بررسي وي

روش تحقيق

استفاده از منابع اينترنتي  وايهاطالعات مورد نياز اين تحقيق با استفاده از روش كتابخان
. تحليلي خواهد بود- توصيفي ،آوري شده و شيوه تحليل اطالعاتجمع

نگ سرد و آغاز قرن بيست وبا پايان ج: نظر گرفته شده عبارت است از اينكهدرسؤال
يكم، قلمروهاي ژئواستراتژيك دچار چه تحوالتي گرديدند و منطقه خاورميانه و كشور ايران 

باشند؟ميدر اين ميان داراي چه جايگاهي 
با پايان جنگ سرد و آغاز قرن بيست و يكم : باشدميفرضيه تحقيق هم به شرح زير 

قلمروهاي جديدي بر اساس انديشه ژئواكونومي،گيري ژئوپليتيك و شكلوتحول در مفهوم
منطقه خاورميانه كه دردوران جنگ سرد از بعد نظامي و استراتژيكي واين مفهوم شكل گرفتند

دراين دوران با رويكردي ژئواكونومي كه مطابق با انديشه غالب قرن بيست و حائز اهميت بود،
ن يكي از بازيگران اصلي و كليدي در وقايع به عنوااما ايرانيكم است داراي اهميت گرديد؛

.باشدميمهم انرژي فاقد برتريهاي ژئواكونومي در حوزه خاورميانه

مباني نظري

به .  در حوزه مفهومي ژئوپليتيك روي دادايهبا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تغييرات عمد
ادوارد .  ژئواكونوميك يافتاي كه ژئوپليتيك از رهيافت نظامي و ژئواستراتژيك، رويكرديگونه

پارادايم ژئواكونومي را با مفهوم گسترده وارد علوم جغرافيايي و سياسي . م1990 در سال 1لوتواك
در واقع ژئواكونومي از تركيب سه عنصر جغرافيا، قدرت و اقتصاد ). 289: 1990لوتواك، (كرد

يتيك بوده، جاي خود را به سد سياست كه عاملي مهم در ژئوپلراست و به نظر ميشكل گرفته
اما بايد اذعان نمود كه چيزي غير و يا در برابر ژئوپليتيك ). 1 شمارهشكل(استاقتصاد داده

.هاي ژئوپليتيك در عصر حاضر استنيست بلكه جزئي از ژئوپليتيك و يكي از انديشه

1 . Edvard N. Luttwak.
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ژئواكونومي: 1 شمارهشكل

29: 1385،عزتي:منبع

دن اين مفهوم در ژئوپليتيك مناطق جغرافيايي برخالف دوران جنگ سرد، از با مطرح ش
به . بعد ديگري، يعني توزيع منابع مولد انرژي با محوريت نفت و گاز مطرح گرديدند

عبارت ديگر در قرن بيست و يكم مناطقي كه داراي انرژي هستند يا محل عبور آن مورد 
گذار در تدوين استراتژيها به تأثيررژي متغيري ان«در حال حاضر . گيرندميتوجه قرار 

).29: 1384،عزتي(»آيدميحساب 
ژئواستراتژي «توضيحات كاملي را در مقاله خود تحت عنوان» برژينسكي«در اين رابطه

جالب است كه در تعيين مناطق ژئواكونومي كه انطباق . داده است»ژئواكونومياز راه
 دارد باز خاورميانه گسترده همان نقش 21راتژيك قرن با قلمروهاي ژئواستكاملي هم

ژئواستراتژيك حساس جهان را به خود اختصاص داده و ايران نيز در مركز آن منطقهمنطقه
).11/1385 /9عزتي، ( استواقع

 جديد به دوران جهاني شدن اقتصاد ايهتوان گفت كه نظام جهاني در تجربميدر واقع
بويژه اين ميان سوختهاي فسيلي شدن نظام جهاني وارد شده است كه دربازار آزاد يا اقتصادي 

.نفت و گاز داراي اهميت بسزايي هستند
ةات آن در ميان متغيرهاي گستردتأثير آن است كه جريان سرمايه و باشدميآنچه مهم 

تجديد ساختار ژئواكونوميكي بسيار ناموزون است كه با پايان جنگ سرد جاي خود را به 
).23 :1383جانستون و ديگران، ( جنوب داده است–كال جديدي از وابستگي شمال اش

قدرت

ژئواکونومی

جغرافيا اقتصاد
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قلمروهاي ژئواستراتژيك در سده بيست و يكم

هاي نظامي حائز اهميت ويژه بود و تسلط بر قلمروهاي در سده بيستم، استراتژي
گر چنين ولي در سده بيست و يكم دي. س اهداف استراتژيك قرار داشتأژئواستراتژيك در ر

نيست و ما در حال گذار از قلمروهاي ژئواستراتژيك سابق هستيم كه به سرعت با يكديگر 
.كنندتداخل پيدا مي

بنابراين در سده بيست و يكم ديگر شاهد دو . يكي از نقاط تداخل، ديوار برلين بوده است
هيم داشت و اين قلمرو ژئواستراتژيك نخواهيم بود، بلكه پنچ يا شش قلمرو ژئواسترتژيك خوا
.بدان معنا است كه تحوالت زيادي در مناطق ژئوپليتيكي جهان رخ داده است

 است و ميزان »عامل انساني و منابع اقتصادي «حال حاضر محور مناطق ژئواستراتژيك،در
توليد ناخالص ملي كشورها است كه در تعيين مناطق استراتژيك نقش اصلي را بازي 

هاي ران جنگ سرد محور مناطق ژئواستراتژيك جهان، استراتژيگرچه در دوا. خواهدكرد
نظامي بود، اما اكنون قلمروهاي ژئواستراتژيك سابق دگرگون شده و پنج منطقه ژئواستراتژيك 

ها گيري است و كشورهاي محور در منظومهو پنج منطقه ژئواكونوميك در حال شكل
.كوشند قلمروها و مرزهاي خود را مشخص نمايندمي

 منطقه 10اين در حالي است كه در دوران جنگ سرد دو منطقه ژئواستراتژيك و 
يكي از بزرگترين تحوالت در انتخاب قلمروهاي ژئواستراتژيك پس . وجود داشتژئوپليتيكي 

ها نظامي بود و بنابراين نقاط استراتژيك، مناطق از جنگ سرد اين است كه معيارها و شاخص
هاي نظامي تبديل به  از اهداف نظامي بود و استراتژيمتأثرتراتژيك هاي اساستراتژيك و جبهه

شد و كشورهاي وابسته به دو بلوك به همين ترتيب عمل هاي بري و بحري مياستراتژي
شمار روي همين اصل در تمام دوران جنگ سرد، قدرت نظامي مهمترين عامل به. كردندمي
.شدبه تقابل ميرفت و در نهايت اين قدرت بود كه منجر مي

هاي نظامي براي تعيين قلمروهاي ژئواستراتژيك و به تبع آن قلمروهاي شاخصبه مرور اما 
در نتيجه، اكنون نقاط استراتژيك، مناطق استراتژيك و . ژئوپليتيكي دچار تغيير و تحول شد

 مناطق شود، لكن قابليتقلمروهاي ژئواستراتژيك بيشتر براساس معيارهاي اقتصادي تعيين مي
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اين نكته بسيار حساسي است، يعني عامل اقتصادي . از جهت كاربرد نظامي هم موردنظر است
به تنهايي در كار نيست، بلكه پشتوانه قدرت نظامي و مالحظات نظامي هم در كنار مالحظات 

.اقتصادي اهميت دارد
، بايد باشدمي نظاهاي اقتصادي، چنانچه نياز به استفاده از قدرتپس براي تحقق يافتن ايده

لذا ادغام اين دو عامل به . ديد فالن منطقه جغرافيايي ظرفيت مانور نظامي را دارد يا نه
رسد كه اين موضوع محدوده قلمروهاي ژئواستراتژي جديد را تعيين قلمروهاي جغرافيايي مي

.كندمي
ديدگاه در . استها گيريم كه تفاوت در انتخاب، ناشي از تفاوت در ديدگاه پس نتيجه مي
ولي پس از جنگ » سياسي بود با ابزار نظامي، در فضاي رعب و وحشت«دوران جنگ سرد 

بينيم كه قلمروهاي لذا مي. »انساني است با ابزار اقتصادي در يك فضاي جهاني«ه سرد، ديدگا
هاي جديد كه همان يافته و اثرات مستقيم بر تدوين استراتژيژئواستراتژيك سابق تغيير

).8/12/1384،پوررحيم(هاي ژئواكونوميك است گذاشته استستراتژيا

ي اقتصاديهاتوجه به مؤلفه:ي ژئواستراتژيك پس از پايان جنگ سردهاحوزه

ي پديد آمد و المللبينبا پايان جنگ سرد، تحوالت مهمي در ترتيب و اولويت ابزارهاي نفوذ 
تأثيرامروزه عنصر نظامي قدرت .جه اول يافتمسائل مهم اقتصادي و اقتصاد سياسي اهميت در

كمتري در روابط ميان كشورهاي بزرگ دارد و واژه قدرت بيشتر ناظر بر توان اقتصادي ملتها 
,Seymon bron(خواهد بود بندي منافع و قدرت ملي بدين سان در ترتيب و اولويت). 209 :1991

مترين جايگاه را در سالهاي اخير به خود توان اقتصادي هر كشور مهو ابزارهاي نفوذ جهاني،
 و كنترل توليد المللبيندر سده بيست و يكم، توانمندي اقتصادي در سطح .اختصاص داده است

مناطق ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيك منطبق بر .  است بسيار مهمو عرضه مصرف كاالهاي اقتصادي
حال اگر . باشدمييد ناخالص هنگفت مناطقي است كه داراي منابع انرژي سرشار و همچنين تول

گردد، ) ژئواكونومي(منطبق با عوامل اقتصادي) ژئوپليتيك(مناطق استراتژيك دوران جنگ سرد
ي خواهند يافت كه غيرقابل جايگزين بوده و نقشي محوري در تدوين المللبينآن مناطق موقعيتي 

).8/12/1384، پوررحيم(استراتژيهاي جهاني پيدا خواهند كرد
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سراسر جهان : كندمي نظام جهاني را پس از جنگ سرد چنين الگوبندي »بروس كامينگ«
گونه چالش مؤثر سوسياليستي وجود ندارد و نمونه ديگري هم داري است و هيچ سرمايهكامالً

،ژاپن، آمريكا: جهان داراي شش اقتصاد پيشرفته است. از بازار سوسياليستي موجود نيست
 متعادل در رفاه هستند و با يكديگر ايهايتاليا، كه همگي به گون، فرانسه، انگليس، آلمان

خطر اصلي براي نظام .اي براي خشونت ميان آنها وجود نداردكنند و هيچ انگيزهميهمكاري 
ممكن است نظام  قطبي نيز ديگر وجود ندارد و2جهاني يعني جنگ سرد پايان يافته و نظام 

 در چنين آمريكاديد نمايد كه ازميچنين لذا. جهان سر برآوردقطب در چندقطبي يا بي
اين نظام داراي سازمان ملل متحدي فراگير است كه از سوي .  نشودتأمينشرايطي منافع آن 

).Coming, 1991:195(شودمي و روسيه پشتيباني آمريكا
 حائز ايه ويژطوربهي نظامي هاتوان چنين استدالل نمود، در قرن بيستم مؤلفهميبنابراين 

ي ژئواستراتژيك در رأس اهداف استراتژيك هااهميت بود و اساس استراتژيها تسلط بر قلمرو
مناطق از بعد نظامي اهميت داشتند و در حقيقت تا قبل از جنگ سرد انرژي مفهومي . بودند

).29: 1384عزتي،(ژئوپليتيكي بود
رژي مفهومي ژئواكونومي به خود گرفته و ان. ولي در قرن بيست و يكم ديگر چنين نيست

 بيانگر مسألهبه عبارت بهتر اين . ترين متغير در روابط بين قدرتهاي بزرگ گرديدآفريننقش
اين است كه در حال حاضر محور مناطق ژئواستراتژيكي عامل انساني و منابع اقتصادي است و 

تراتژيك نقش اصلي را بازي ميزان توليد ناخالص ملي كشورهاست كه در تعيين مناطق اس
اكنون قلمروهاي ژئواستراتژيك سابق دگرگون شده و بيشتر بر اساس معيارهاي .خواهد كرد

.گردندمياقتصادي تعيين 
قلمروهاي ژئواستراتژيك سابق تغيير يافته : اما دراين ميان ذكر اين نكته حائز اهميت است

.  استرتژيهاي ژئواكونوميك گذاشته استو اثرات مستقيمي بر تدوين استراتژيهاي جديد يا
.سان انطباقي بين قلمروهاي ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك صورت گرفته استبدين

قلمروهاي ژئواستراتژيك از نظر برژينسكي

 و كندميبرژينسكي در كتاب خارج از كنترل خود جهان را به شش منظومه قدرت تقسيم 
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 يكديگر سازش و همكاري دارند و گاه در چارچوب روند اعتقاد دارد كه اين قدرتها گاهي با
اين ). 224: 1372، برژينسكي(پردازندكنند و با يكديگر به رقابت ميسياسي مستقل عمل مي

منظومه -3، منظومه اروپا-2، ي شماليآمريكامنظومه .1:هاي قدرت عبارت است ازمنظومه
منظومه احتمالي -6، ه ناموزون مسلمانانمنظوم-5، منظومه آسياي جنوبي-4، آسياي شرقي

 ژئوپليتيكي، زير سلطه روسيه خواهد بود و سراسر »حفره آسماني«اين منظومه يا  كه اوراسيا
هاي اروپا، آسيا و اسالم در  با منظومهگيرد ولي احتماالًقلمرو اتحاد شوروي سابق را دربرمي

).224: 1372، برژينسكي(تنش خواهد بود
3 منظومه اول از انسجام سياسي و اقتصادي برخوردار خواهند بود و 3 دارد كه وي اعتقاد

تحت نفوذ نيروهاي خارجي بويژه منظومه ديگر در سطوح مختلف دستخوش تغيير و تحول و 
).227: 1372، برژينسكي(بود خواهند

روپا ي شمالي، اآمريكامثالً .  داراي خصوصيات خاص خود هستندهاهريك از اين منظومه
كنندگان و صادر كنندگان اصلي كنندگان اصلي انرژي و نيز توليدو آسياي شرقي غالباً مصرف

باشند تنها ميمنطقه ناموزون مسلمانان كه شامل شمال آفريقا و خاورميانه . باشندميمنسوجات 
طق تنها بنابراين هدف اصلي از تعيين و توجه به اين منا.ي توليد كننده انرژي هستندهامنظومه

يعني تسلط بر مراكز توليد، توزيع و . گوياي يك نكته است و آن تدوين استراتژي انرژي است
.آورد كه هماهنگ با تحوالت قرن حاضر استميمصرف انرژي كه قدرتي را حاصل 

قلمروهاي ژئواستراتژيك از نظر هانتينگتون

 رسمي مطالعاتي شوراي روابط  ارگان»افرزفارين «هانتينگتون در مقاله اخير خود در مجله
المللي معاصر، هيچ شباهتي به الگوهاي هاي بين، اعالم كرده است كه سياستآمريكاخارجي 

قطبي و قطبي، سههاي درجه دوم، بيقطبي بر پايه ائتالف قدرتقطبي، يكتك(ارائه شده ندارد
).303 ـ 311: 1371، جان استاكول()چندقطبي

 كه در آن يك ابرقدرت و »تك ـ چندقطبي «اي است؛ نظامي استچيدهنظام كنوني، نظام پي
المللي نه فصل مسائل كليدي بينودر چنين نظامي، براي حل. چند قدرت عمده وجود دارند

با . هاي عمده نيز همواره مورد نياز استفقط اقدام تنها ابرقدرت كه نوعي ائتالف ديگر قدرت
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تواند عمل ديگر مجموعه كشورها را در مسائل كليدي ت كه مي ابرقدرتي اسآمريكاوجود اين، 
گمان تنها كشوري است كه در همه ابعاد قدرت اقتصادي، اياالت متحده بي.  نمايد»وتو«

باال را دارد و از توانايي و امكانات الزم براي نظامي، ديپلماتيك، ايدئولوژيك و فرهنگي دست
در سطح دوم نظام معاصر، . راسر جهان برخوردار است در سپاسداري از منافع خود تقريباً

ه كآنمناطقي از جهان مسلط هستند بيها بر اين قدرت. اي قرار دارندهاي بزرگ منطقهقدرت
.هاي خود را در سطح جهان گسترش دهند بتوانند اهداف و قابليتآمريكاهمچون 
،مان و فرانسه در اروپا تركيب آل-1:اند از عبارت»ايهاي بزرگ منطقهقدرت «اين

، هند در آسياي جنوبي-4، چين و تا حدودي ژاپن در آسياي شرقي-3، روسيه در اوراسيا-2
 نيجريه -7،ي جنوبيآمريكاي التين و آمريكا برزيل در -6،ايران در آسياي جنوب غربي-5

.ادر آفريق
نافع مردارند كه اغلب، منافعشان با  قرا»ايهاي درجه دوم منطقهقدرت«، »سوم «در سطح

:اند ازاي عبارت منطقه»درجه دومهايقدرت «.تعارض استمنطقه دردرهاي برترقدرت
 ژاپن -3،  اوكراين نسبت به روسيه-2، انگلستان نسبت به تركيب آلمان ـ فرانسه در اروپا-1

 عربستان در -6،  پاكستان در برابر هند-5،  كره جنوبي در مقايسه با ژاپن-4، در قياس با چين
. آرژانتين در مقايسه با برزيل-7،مقابل ايران

هاي جهاني از نظام دوقطبي دوران جنگ سرد و از مرحله او معتقد است كه سياست
 وارد فارس بود، عبور كرده و اكنون نيز پيش از آنكه واقعاًچندقطبي كه اوج آن جنگ خليج

 است كه يكي دو دهه »تك ـ چندقطبي « شود، در حال گذار از دوران21دوران چندقطبي قرن
.اياالت متحده، به گفته برژينسكي، آخرين و يگانه ابرقدرت جهان خواهد بود.كشدطول مي

ژئواكونومي و تعيين مناطق جديد

 در قرن ببست و يكم مفهوم ژئواكونومي به جاي ژئوپليتيك سنتي شدطوري كه اشاره همان
اكنون به بررسي مفهوم ژئواكونومي .گيردمي تدوين استراتژيهاي جهاني مورد استفاده قرار در

مد نظر قرار مفهوم با توجه به ماهيت خويش چه مناطقي راشود و اينكه اين پرداخته مي
 و چرا؟دهدمي
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عني ي اقتصاد پايه، يهاكه ژئواكونومي يعني زمينه:در تعريف ژئواكونومي بايد چنين گفت
.سرزمينهايي كه در اقتصاد جهاني نقش دارند

قدرت و اقتصاد شكل گرفته است و به  عنصر جغرافيا،3در حقيقت ژئواكونومي از تركيب 
اما .رسد سياست كه عاملي مهم در ژئوپليتيك بوده جاي خود را به اقتصاد داده استمينظر 

ژئوپليتك و يا در برابر ژئوپليتيك ازاين موضوع به اين معنا نيست كه ژئواكونومي چيزي غير 
ي ژئوپليتيك در عصر حاضر هابلكه ژئواكونومي جزئي از ژئوپليتيك و يكي از انديشهاست،

).29: 1385عزتي،(باشدمي
اين بر.باشندميمناطقي حائز اهميت هستند كه داراي نقش اقتصادي بنابراين تعريف،

 كه خارج از اين ايههر منطقكنند وميقه تقسيم جهان را به شش منطقرن حاضردراساس،
ي آمريكا-1: اين مناطق عبارتند از.بندي قرار بگيرد از اهميت چنداني برخوردار نيستتقسيم
محور -5، آسياي جنوب شرقي-4،)خليج فارس( خاورميانه-3، اروپاي غربي-2،شمالي

).3/12/1385اخباري،( هند-6،دمسكو ليننگرا
چهار منطقه از اين شش منطقه،. از اين مناطق يك قدرت ژئواكونومي هستندهر يك

فقط يك .كنند و از توليد انبوه برخوردار هستندمصنوعات خود را به ساير كشورها صادر مي
).3/12/1385، اخباري( و اين منطقه خليج فارس استكندميمنطقه است كه مواد خام صادر 

وكنند كه از آن به عنوان مهد دموكراسي ياد ميانداطر انتخاب كردهنطقه هند را هم به اين خم
.اند مناطق ژئواكونوميك آوردهوجزلذا آنجا راكند،اقتصادي كمك ميچون دموكراسي به رشد

. سان، انطباقي بين قلمروهاي ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك صورت گرفته استبدين
گاه اصلي است و در سده بيست و يكم، منطقه ند يك تكيهپايايي اين قلمروها و مناطق نيازم

.گاه انتخاب شده استخاورميانه به عنوان تكيه

ي تحقيقهايافته

21اهميت خاورميانه در معادالت ژئوپليتيكي دوران جنگ سرد و ژئواكونومي در قرن 

ادها و خاص مناطق جغرافيايي در رويدطوربه كلي عوامل و عناصر جغرافيايي و طوربه
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يكي از اين مناطق جغرافيايي منطقه خاورميانه است كه نقش . فرايندهاي سياسي نقش دارند
اين منطقه به داليلي از جمله انرژي، . كندديلي را در رويدادهاي جهان ايفا كرده و ميببي

هاي بزرگ، گذرگاههاي آبي و استراتژيك، وجود رژيم صهيونيستي و امنيت آن براي قدرت
اخباري، (باشداز اهميت زيادي در معادالت جهاني برخوردار مي...  مصرف منطقه و بازار

 اهميت داشته و دارد ولي چيزي كه اهميت اين 21 و 20اين ويژگيها در دو سده ). 69: 1383
منطقه را در قرن حاضر افزايش داده است وجود منابع انرژي و اهميت آن در معادالت قدرت 

.در سطح جهان است
مسائل . ترين منطقه دنياستيالمللبينبنابراين در سر آغاز هزاره سوم، خاورميانه همچنان 

در درون قدرتبا ساختو اين تداخلبودهخارجيبازيگراناين منطقه محل تداخل منافع
 در جهان به اندازه خاورميانه در ايههمچنين هيچ منطق. باشدارتباط ميكشورهاي منطقه در

بايد علت اين امر را . رفتارهاي سياسي اهميت نداردآن باپيوندهاي جغرافيايي وفهتبيين مؤل
اي اي قدرتهاي بزرگ و همچنين ميزان تنشهاي منطقهاز اهميت نقش خاورميانه در رفتار منطقه

بنابراين مطالعه و تحقيق درباره اين منطقه استراتژيكي از جهات بسيار حائز . جستجو كرد
.اهميت است

در قرن حاضر نيز اين منطقه استراتژيك با غلبه تفكرات ژئواكونوميكي بر ساير مفاهيم 
بندي مناطق جديد چرا كه اين منطقه در طبقه. همچنان دررأس مناطق استراتژيك دنياست
. باشدميكننده انرژي ترين منطقه توليدبراساس مفاهيم ژئواكونوميكي، تنها و اصلي

اي كه در قرن جديد در اقتصاد جهاني ، در بين شش منطقهشديان طور كه پيشتر بهمان
 و اين منطقه از ديرباز كندمينقش دارند، تنها منطقه خليج فارس است كه فقط مواد خام صادر 

فردي داشته است و در معادالت استراتژيك تاكنون در تحوالت جهاني نقش منحصر به
. شودمي است كه در شمال و جنوب آن ديده جايگزيني ندارد و علت آن تفاوتهاي فاحشي

چرا .  است كه عوامل ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك در آن منطبق استايهمنطقه خاورميانه منطق
 توليد  دارايكه اوالً از خصوصيات بارز اين مناطق وجود منابع طبيعي سرشار است و ثانياً

منابع %60«داشتناختياردريانه بابدين لحاظ است كه منطقه خاورم. باشدميناخالص هنگفت 
،)2/5/1386شانا،(» 2007ميليارد بشكه ذخاير تثبيت شده تا پايان سال 742توليد انرژي و 
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خاورميانهخواهد كرد و از آنجا كه در در قرن بيست و يكم ايفاايهنقش ژئواكونوميكي ويژ
تدوين استراتژيهاي ري درنقش محوعوامل اقتصادي هستند،عوامل ژئوپليتيكي منبطق بر

).8/12/1384، پوررحيم(جهاني دارد
در معادالت اهميت اين منطقه در دوران جنگ سرد بدين گونه بود كه خاورميانه،

و اروپاي ساحلي كردميژئواستراتژيك دوران جنگ سرد به عنوان جبهه سوم استراتژيك عمل 
به عقيده .دادندتژيك را تشكيل ميجبهه اول و شرق و جنوب شرق آسيا جبهه دوم استرا

همين . آگاهان سياسي نقش جبهه سوم استراتژيك از لحاظ ارزش برابر با دو جبهه ديگر بود
 امنيت جهاني كه در تأميننكته نقش و جايگاه ژئوپليتيكي خليج فارس و حواشي آن را در 
امنيت اوراسيا تكيه خواهد قرن بيستم بر محور اوراسيا متكي بود و در قرن بيست و يكم نيز بر 

.كندميروشن داشت،
بنابراين بايد توجه داشته باشيم استراتژيها و تحوالتي كه تحت لواي طرحهايي چون 

 همگي داراي اهداف اقتصادي با تسلط شودميمطرح ... خاورميانه گسترده وخاورميانه بزرگ،
 اخص در رأس اين طرحها طورهباعم و خليج فارس طوربهيانه مبر اين مناطق استكه خاور

.هستند
نهايتاً بايد گفت با نياز فزاينده جهان صنعتي به انرژي اهميت ژئواكونوميك و ژئواستراترژيك 

جهاني انرژي تبديل ساخته است كه ناگزير اين حوزه انرژي خيز به گرانيگاه بازارخليج فارس،
).119: 1385، عليزاده( استيالمللبيني هاهمواره درگير معادالت رقابتها و تنش

نگاهي اجمالي به وضعيت تعامل موجود بين كشورهاي صنعتي و پيشرفته كه 
كنندگان اصلي نفت و گاز هستند با كشورهاي دارنده منابع نفت كه توليدكنندگان نفت مصرف

ي همواره شاهد ژسازد كه كشورهاي داراي انرميشوند اين نكته را روشن ميو گاز محسوب 
صدور و ، استخراج، ي مربوط به توليدهاگذاريمال نفوذ كشورهاي صنعتي در سياستاع

.اندقيمت انرژي بوده
 منطبق است و هاخيز جهان هم با جغرافياي بحرانتفاز سوي ديگر جغرافياي مناطق ن

 نياز تأمينمصرف كنندگان عمده نفت جهان خواستار جريان عادي و امن انرژي هستند و براي 
 امنيت انرژي تأميندر اين راهبردها كه . اند انرژي را تدوين كردهتأمين راهبردهاي خود
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كشورهاي ، خيز پيوند خورده استقدرتهاي اقتصادي با امنيت و حاكميت كشورهاي نفت
كنندگان نيازهاي تأمينخيز نه به عنوان صاحبان اصلي منابع انرژي بلكه به عنوان نفت

بر اين اساس كشورهاي توليد كننده نفت در جايگاه .شوندميكشورهاي صنعتي شناسايي 
 و هاگيري در مورد منابع خود قرار نداشته و سرنوشت قيمت نفت توسط بورستصميم

خيز  و به همين داليل است كه مناطق نفتشودميتأمينبازارهاي كشورهاي مصرف كننده 
وقايع .شودميهبردها بر آنها تحميل يي روبرو هستند كه از اجراي اين راهاجهان با بحران

.)5: 1384، يزخرا(عراق در اين سالهاي اخير گواه اين ادعاست

مباحث ژئواكونومياهميت خاورميانه و خليج فارس در

منطقه خليج فارس يكي از مهمترين مناطق صاحب منابع انرژي دنياست كه نقش بسيار مهمي 
نابع انرژي و نفتي اين منطقه از جمله مسائلي است تحوالت م.در معادالت انرژي جهان دارد

آن با توجه به رقابت شديد عالوه بر.كه در تحوالت آينده دنيا نقش فراواني خواهد داشت
اين منطقه نقش بسيار مهمي در معادالت ژئواستراتژي آينده كشورهاي قدرتمند پيرامون نفت،

توليد نفت جهان را به  % 28هايي بيش از نطقه خليج فارس به تن م2001در سال . جهان دارد
ظرفيت توليد نفت جهان را در %34در همين سال خليج فارس .خود اختصاص داده بود

 كه منطقه كندمي پايين توليد ثابت نسبتاًي هااين ميزان ذخاير نفتي و هزينه.اختيار داشته
.نفت خواهد داشتظرفيت بسيار بااليي در توليد 2015كم تا سال خاورميانه دست

خود از مجموع ذخاير جهاني نفت را در% 60منطقه خاورميانه بر اساس آخرين گزارشات،
از% 9/31كه اين منطقه دهد نشان مي. م2008هاي آماري در سال بررسي. جاي داده است

يز از سويي ديگر ذخاير ثابت شده گاز خاورميانه ن. مجموع توليد نفت جهاني را در اختيار دارد
 تريليون متر 91/75از مجموع ذخاير گازي جهان است و ميزان آن در حدود  % 41در حدود 

بر اين اساس خاورميانه به علت اهميت بااليي كه در ). bp, 2009: 22(شودميمكعب برآورد 
 در ايهنمايد جايگاه ويژمياين صنعت ايفا نقش كليدي كه درو دارد صنعت جهاني نفت

.جهان دارد
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سهم كشورهاي عضو اوپك نسبت به غير اوپك: 1 شماره نمودار

http://www.opec.org/home/PowerPoint/Reserves/OPEC :منبع %۲۰ share.htm

و نامتعارف كل توليد متعارف،)EIA (همچنين بر طبق برآوردهاي آژانس اطالعات انرژي
فزايش  ا2030سال ميليون بشكه در3/121 به 2003 ميليون بشكه در روز در سال 77نفت از 

كل توليد روزانه نفت % 69 ميليون بشكه در روز كه 7/30خواهد يافت كه منطقه خاورميانه با 
ون خاورميانه و خليج اين آمار و ارقام بيانگر اهميت روز افز.را به خود اختصاص خواهد داد

).28/10/1383شانا، (فارس در معادالت انرژي قرن حاضر خواهد بود
عربستان سعودي . دارند كشور اول توليد كننده نفت دنيا در اين منطقه قرار4سوي ديگر از

,bp(در اختيار داردنفت جهان راتمام ذخايراز% 21حدود به تنهايي در 2009: 6 & 8 .(
) كل جهان% 30حدود (ميليون بشكه نفت25اشيه خليج فارس روزانه بيش ازكشورهاي ح

 ميليون بشكه 8/10كنند كه اين رقم معادل يك چهارم تقاضاي جهاني نفت است و ميتوليد 
,bp(شود ميتأميندر روز از سوي عربستان  عالوه بر آن بزرگترين ميدانهاي نفتي دنيا ). 2009

در% 7/25 سهم خاورميانه در توليد جهاني نفت ازشودميبيني  و پيشدر اين منطقه قرار دارد
).170: 1380، بهجت(افزايش يابد2020سال تا% 9/40به 1996ل سا

بنابراين آمار و ارقام نفتي بيانگر اين واقعيت است كه بخش قابل توجهي از ذخاير ثابت 
به عبارت . و خليج فارس قرار داردشده نفت و گاز طبيعي دنيا در كشورهاي منطقه خاورميانه

ديگر دو سوم ذخاير ثابت شده نفت دنيا و يك چهارم ذخاير گاز طبيعي جهان در اين منطقه 
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نفت پايه كليه روابط اقتصادي در منطقه و نيز پايه كليه روابط اقتصادي كشورهاي .نهفته است
).24: 1383، عبداهللا خاني(منطقه با جهان است

المللي انرژي ميزان واردات نفت چين از خليج فارس كه طبق گزارشات بين،اينافزون بر
مسألهكه اين .خواهد رسيد% 6/4ه  ب2020در سال .بوده است%4/0 به ميزان 1995در سال 

به اين ترتيب . انرژي مناطق مختلف استتأمينيل خليج فارس در بدي بر اهميت بيتأييدنيز 
تأمين همچنان بينيپيشاقي بماند خليج فارس تا آينده قابل اگر شرايط به همين صورت ب

رقيب انرژي كشورهاي شرق دور خواهد بود و كشورهايي كه در حال تبديل شدن به كننده بي
توانند اين منطقه را در زمره مناطق حياتي خود قرار داده و بايد ميقدرتهاي جهاني هستند نيز 

ن كشورها در مقام بازيگران خارجي منطقه خاورميانه در آينده شاهد حضور هرچه بيشتر اي
.بود

 پاسفيك به نفت خاورميانه در -از سوي ديگر تقاضاي اياالت متحده و منطقه آسيا
ي آينده به برخوردهاي مستقيم بر سر منابع جهاني نفت و امنيت انرژي منجر خواهد شدهادهه

(Mamdouh,  در آمريكا رزمگاه ،علت شرايط جهانيدر حقيقت خليج فارس به . (1085 :2003
به خاورميانه به علت ذخاير نفت و گاز.نظام نوين جهاني با ساير مراكز جديد قدرت است

 انتخاب شده و اين كشور آمريكاي سياسي و اقتصادي هاعنوان مهمترين كانون فعاليت
.گيري در قبال ساير رقيبان خود را از اين منطقه آغاز كرده استموضع

ا اين اوصاف جاي ترديد نيست كه با اهميت يافتن اقتصاد و تجارت در نظام جديد ب
خاورميانه اهميت و جهاني و چيره شدن تفكرات ژئواكونوميكي بر ديدگاههاي ژئوپليتيكي،

چرا كه اين منطقه با منابع طبيعي سرشار .نظيري در قرن جديد پيدا كرده استموقعيت بي
دهندگي يك بزرگراه تجاري دريايي ميان شرق و غرب جهان  ارتباطديگر تنها به خاطرخود،

.بلكه در حال حاضر يكي از دو سر انتهايي در مبادالت اقتصادي جهان است.اهميت ندارد
گيرد كه از نظر مصرف ميتعامل اصلي اين منطقه با آن دسته از مناطق صنعتي جهان صورت 

: 1380زاده،مجتهد(باشدميآنان امنيت تجارت نفت انرژي اهميت زيادي دارند و دغدغه اصلي 
وابستگي را به منابع انرژي اين تحت همين امر در شرايطي كه اقتصاد جهان بيشترين نياز و).4

عراق و عربستان،: ميزان خطرپذيري در سه توليد كننده اصلي خليج فارسمنطقه پيدا كرده،
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).135: 1385عليزاده،(رار داده استايران در باالترين سطح در نيم قرن گذشته ق

 و جايگاه ايران المللبينبررسي وضعيت كشورها در صحنه 

اين كشورها در چهار دسته اصلي به شرح ،المللبيندر ارزيابي از وضعيت كشورها در عرصه 
:شوندميبندي ذيل طبقه

؛پذيرتأثيرگذار و تأثير كشورهاي -1
؛گذاريثيرتأپذير و فاقد تأثير كشوهاي -2
؛گذارندتأثيرپذيرند و نه تأثير كشورهايي كه نه -3
.گذاري دارندتأثيرپذيري و تأثير كشورهايي كه آمادگي -4

 جاي بدهيم،هااگر بخواهيم ايران را با توجه به تحوالت قرن جديد در يكي از اين دسته
گرددمي باعث مسألهشناخت اين ). 3/12/1385اخباري، (گيردميدسته چهارم قرار ايران در

چرا .ژئواكونوميكي به خوبي درك نماييم بويژه كه موقعيت كشورمان را از نظر ژئوپليتيكي و
ي هاناي ترتيبات سياسي و با هدف كسب برتريباقتصاد محور بر مة كه عصر جديد سامان

 حداقل در حوزه جغرافيايي –ايهي حياتي اقتصادي و تمركز ويژهااقتصادي شريان
).38: 1385، ساداتيان(برروي انرژي است–ورميانهخا

ي اقتصادي آنهاست كه موقعيت هااز اين رو اهميت و نقش كشورها وابسته به برتري
.جغرافيايي آنها نيز در اين ميان بسيار حائز اهميت است

نظران كه اعتقاد داشتند با از بين رفتن نظامرغم نظريه صاحبنكته مهم اين است كه علي
جماهير اتحاد  و امتياز همسايگي با ،دو قطبي، اهميت ژئوپليتيكي ايران كاهش خواهد يافت

اما به لحاظ داشتن .شوروي به عنوان كانون بلوك قدرت شرق را از دست خواهد داد
بعد از فروپاشي شوروي و اعالم (قرار گيري بين دو كانون انرژي موقعيت استراتژيك و

قالبي ديگر اهميت ژئوپليتيكي ايران البته دربار) بع انرژي جديددرياي خزر به عنوان من
. (Shram choubn,1995: 313)ديگر نمايان گرديد
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جايگاه استراتژيك و ژئواكونوميك ايران 

داراي يك موقعيت ممتاز ژئواستراتژيك براي در جنوب غربي آسيا،گرفتن كشور ايران با قرار 
ايه شاخصي در كانون توجه جهاني قرار گرفته و نقش ويژطورهب انرژي ديگر كشورها،تأمين

، شيخ عطار( انرژي كشورهاي مختلف بخشيده استتأمينبه ظرفيت موجود ايران جهت 
منابع فراوان هايي از قبيل موقعيت ممتاز ژئوپليتيك،به دليل برخورداري از پتانسيل).11: 1385

داراي يك جايگاه اد و تنگه استراتژيك هرمز،گاز و نزديكي جغرافيايي به درياهاي آز
 نفت و گاز كشورهاي آسيايي در مقايسه با ديگر كشورهاي رقيب يعني تأمينانحصاري در 

تواند  ميمتغيرهابا استفاده از اين )12: 1385شيخ عطار،(و روسيه استقطرتركمنستان،
. اي شودتبديل به قدرت برتر منطقه

ي ژئوپليتكي، هابا توجه به موقعيت ترانزيتي خود كه ناشي از برتريسويي ديگر ايران از
اين چهار راه آفريقا را به آسيا و . المللي، حائز اهميت استيعني قرارگيري در چهارراه بين

.كندآسيا را به اروپا متصل مي

موقعيت ايران در خاورميانه: 1 شماره نقشه
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كشورهاي دسترسي داراي موقعيتي است كه مرتبط است و  آزاد آبهايبا افزون بر اين ايران 
قادر است در مقوالتي مانند سوآپ يا كند و  آبهاي آزاد ميسر ميآسياي مركزي و قفقاز را به

 سوخت توليد كنندگان آسياي مركزي براي كشورهايي نظير افغانستان و انتقال نفت و گاز،
). 15: 1385، يخ عطارش(پاكستان نقش مهمي را به عهده بگيرد

ايران؛ قابليتها و برتريهاي ژئواكونومي 

 كشور حوزه خليج فارس و به عنوان يكي از بازيگران اصلي و كليدي مهمترينايرن به عنوان 
توان چنين استدالل نمود كه ايران ميبنابراين .شودمي شناخته ايهدر وقايع مهم انرژي منطق

نيز قابليتهاي منحصر به فردي در زمينه ژئواكونومي داراي ارزش وعالوه بر اعتبار ژئوپليتيكي 
. باشدمي

توان به قرارگيري ايران در كنار خليج فارس، كه هارتلند انرژي از جمله اين قابليتها مي
در شمال نيز درياي خزر وجود دارد كه اولويت دوم انرژي . فسيلي جهان است اشاره نمود

ابراين پيوند ژئوپليتيك و ژئواكونومي ايران در درياي خزر و آسياي بن. رودميشمار جهان به
دست دارد و مركزي با موقعيت آن در خليج فارس كه كنترل بيش از نيمي از اين منطقه را در

 و هرگونه دهدميعامل بزرگي است كه منابع و نقش آفريني ايران را در آسيا و اروپا گسترش 
يده گرفتن اين مقام ژئوپليتيك و ژئوكونوميكي ايران، و اعمال تالش كشورهاي ديگر براي ناد

فشار بر اين كشور در خليج فارس و اخيراً در خزر موجب واكنش منفي ديگر كشورهاي رو به 
).55: 1375، زادهمجتهد(رشد خواهد شد

توان به نياز روزافزون كشورهاي درحال توسعهاز ديگر قابليتهاي ژئواكونومي ايران مي
ايران تنها كشوري است كه با توجه به موقعيت خاص ژئوپليتيكي و .شرق آسيا اشاره نمود

اين كشورها در باطن .تواند پاسخگوي نياز اين كشورها باشدهمچنين منابع انرژي فراوانش مي
 خارج نمايند بدين جهت مايلند با تنها آمريكاگيري كنند كه خود را از سلطه تصميمتالش مي

رابطه نزديك برقرار  داردآمريكا كه در حوزه خزر و خليج فارس سياست مستقلي از كشوري
)25: 1380، تحوالت سياسي(سازند
اش تكاپوي زيادي براي اين ميان كشور چين با توجه به رشد دو رقمي اقتصاديدر
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كه ايران يكي از اين ي خود در انرژي با كشورهاي ديگر داردهاتوسعه مشاركت
ايران در حال حاضر مركز ثقل مهمي در ساختار امنيت انرژي چين محسوب .ستكشورها

ايران . در رتبه سوم كشورهاي صادر كننده نفت به چين بوده2005 و در ابتداي سال شودمي
اما بعد از امضاي يكسري كرد ميتأمينز نيازهاي وارداتي نفت چين را  ا%14در ابتدا تنها 

نفت به كنندگانبه يكي از بزرگترين صادر ميالدي،2006 و 2005اي يي در سالههاتوافقنامه
.2007/6/12)مادسن، (چين مبدل شد

منابع نفت و گاز و خطوط انتقال آنها: 2نقشه شماره 

و باشند در قرن بيست و يكم مي جهاناز آنجا كه چين و اروپا خواهان چند قطبي شدن
نمايند لذا تالش  قلمداد ميالمللبينبهاي قدرت در صحنه روابط يكي از قطخود را به عنوان

يافته كه جوهره آن عرضه آرام و عناصر اقتصادي توسعهبويژه كنند به عناصر قدرت مي
آمريكااز آنجا كه چين و اروپا در قرن بيست و يكم رقيب .دست يابنددغدغه انرژي است،بي
دنبال راهكارهايي باشند تا بدان طريق عرضه سالم و عقالني است به د رفت،نشمار خواهبه
لذا ايران با توجه به موقعيت خاص و منحصر به .دغدغه انرژي را براي خود تضمين نمايندبي
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. انرژي باشدتأمينتواند بهترين گزينه اين كشورها براي فردش مي
محور اصلي  امنيتي و همچنين - سنتي كانون سياسيطوربهاز آنجا كه خليج فارس 

نظر وبر اثر كوششهاي اياالت متحدهفعاليتهاي اقتصادي ايران بوده و با پيروزي انقالب و
مساعد كشورهاي حوزه خليج فارس، دامنه نفوذش كمتر شده، نگاه به شمال به مثابه يك 

شكل گرفته آسياي مركزي و قفقاز،گيري راهبردي يا به عبارتي جايگزين ساختن خزر،جهت
دهد تا ضمن جبران ناكامي خود در حوزه خليج فارس از سياست ايران اين امكان را ميو به 

جويانه آن  در منطقه آسياي مركزي و قفقاز جلوگيري كرده و راهبرد سلطهآمريكاگرايي يكجنبه
:Washington D.C, 1995)را با شكست مواجه سازد 85).

جه به جايگاه ژئواكونوميك آن در توسعه رغم اين مسائل نقش محوري ايران با تواما علي
 دچار چالش گرديده و تبديل اين جايگاه استثنايي ژئواكونوميكي به قدرت ايهمشاركت منطق

 دهد در وهله اول نخست نيازمند اي ارتقالمللبينسياسي كه بتواند جايگاه ايران را در سطح 
گذاري در منطقه وه و بالفعل و سرمايهمطالعه دقيق در مورد امكانات اقتصادي كشور اعم از بالق

.را مورد توجه قرار دهدايران بايد در سياست خارجي خود اين مسئلهاست و ديگر اينكه
 ايران است كه كوتاهترين، ارزانترين و،آزادآبهاي يكي از راههاي انتقال اين منابع به 

مثبت تأثيرامنيت ملي ايران ري نفت وگاز بهااز سوي ديگر عبور لوله.باشدترين راه ميامن
داشت خواهد

اي است كه با بايد گفت موقعيت خاص ژئوپليتيكي ايران به گونهعالوه بر اين مطالب،
كهاي ژئواكونوميتر شدن همكاريمنجر به گستردهي نفت و گاز از خاك ايران،هاعبور لوله

ي بخش انرژي،هااريهاي آسياي مركزي و قفقاز باشد كه همكاين كشور با جمهوري
اقتصادي را به دنبال دارد كه نهايتاً منجر به يكپارچگي ژئوپليتيكي ايران با حوزه هاي همكاري

هاي وسيع هماهنگيهاي انرژي، اقتصادي و بر همكاريتأكيدهمچنين .خزر خواهد شد
).35: 1378القلم،سريع(هاي عميق در منطقه گرددساز اعتماد سازيتواند زمينهسياسي مي
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گيري نتيجه

هاي جديدي در با پايان يافتن جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، به مرور اولويت
كه ابزارهاي اقتصادي اهميت زيادي يافته و مناطق يطوربهالمللي پديد آمد ابزارهاي نفوذ بين

ناطق جديد بيشتر بر بندي مژئوپليتيك و ژئواستراتژيك دچار تحول و تغيير شدند و تقسيم
.اساس عوامل اقتصادي و جايگاههاي ژئواكونوميك تعريف شدند

بورديس فون «يهاو نقش استراتژيك خاورميانه را باتوجه به گفتهجايگاهدر اين بين 
خاورميانه  او اعتقاد دارد كه،توان درك كردميبهتر ، ژنرال بازنشسته ارتش اتريش،»لوهازن

مركز«آن، منطقه خليج فارس قرار دارد و به منزله مركزي كه در دل. تمركز دنياي قديم اس
.شودميشناخته » مركز

هاي در نظريه.  خليج فارس دچار تحول اساسي شديتكدر هزاره جديد، ژئوپلبنابراين 
اما كنون در . شداي محسوب ميهاي حاشيهژئوپلتيك گذشته، خليج فارس در شمار سرزمين

در حالي كه . ژئوپلتيك، خليج فارس به قطب زمين هارتلند تبديل شده استهاي جديد نظريه
راهبردهاي نظامي در قرن بيستم نقش اساسي داشتند و تسلط بر قلمروهاي زمين راهبردي در 
رأس موضوع است كه قدرت جهاني را كسي خواهد داشت كه بتواند بر منابع و خطوط انرژي 

.بويژه نفت و گاز تسلط داشته باشد
ضمن آنكه جايگاه كشور ايران نيز به عنوان يكي از مهمترين كشورهاي حوزه خليج فارس

استراتژيك برخوردار بود، در قرن جديد نيز اين عامل با ديد در دوران جنگ سرد از موقعيتي
ي گرديده المللبين آن تبديل به موقعيت ايهژئواكونوميكي انطباق يافته و موقعيت منطق

تواند نقش محوري در تدوين استراتژي ميناپذير عيت استثنايي جايگزيناين موق.است
درياي ايران در منطقه خليج فارس و.در پي داشته باشدي قدرت در سده حاضرهامنظومه

 كيلومتر ساحل مناسب عملياتي و شمار زيادي جزاير استراتژيك در اختيار 2000عمان بيش از 
.نفت و گاز جهان هم مرز استشمال با دومين منبع دردارد و

فاقد ،  درصد از ذخاير گازي جهان17اما با اين حال ايران با توجه به دارا بودن حدود 
.نقشي متناسب با ذخاير خود در بازارهاي جهاني است
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2003 ميليارد متر مكعب گاز در دنيا از طريق خط لوله طي سال 454/87از صادرات 
 درصد را 29سهمي معادل ، صد از ذخاير اثبات شده گاز جهان در30روسيه با برخورداري از 

،  درصد از ذخاير اثبات شده گاز2/9الجزاير نيز با برخورداري از .به خود اختصاص داده است
سهم قطر از بازار صادرات .باشدمي درصد از كل صادرات گاز دنيا 10داراي سهمي در حدود 

 درصد است 76/0م ايران در بازار صادرات گاز تنها در حالي كه سه. درصد است3/2گاز نيز 
در .كننده گاز از طريق لوله در جايگاه شانزدهم جهاني قرار داردو در بين كشورهاي صادر

.باشدميد  درص5/0 سهم ايران،صورت محاسبه گاز به صورت مايع
ي است كه  بازار اتحاديه اروپاي،از طرفي بزرگترين بازار بالقوه صادرات گاز ايران

2025 ميليارد متر مكعب در سال 725ميزان مصرف گاز طبيعي در اين اتحاديه به 
 درصد از منابع گاز 2خواهد رسيد و اين در حالي است كه اعضاي اتحاديه اروپا تنها 

 درصد گاز مصرفي جهان به آنها 16طبيعي جهان را در اختيار دارند و بيش از 
).www.europa.eu.int/comm/energy.2004(اختصاص دارد

 در منطقه بويژهايران داراي نقش حياتي رغم آنكه در قلمروهاي ژئواكونومي جديد،علي
تنها كشوري كه تواند به عنوانمي اخص است و طوربه اعم و خليج فارس طوربهخاورميانه 

س  براي بازيگري در خليج فارايهضمن تسلط بر سراسر كرانه شمالي از امكانات ويژ
ي توليد و انتقال هاگذاري بر سياستتأثيرليكن از رهبري ژئوپليتيكي منطقه و .برخوردار باشد

.انرژي محروم است
اين بازيگر .اين نكته را هم بايد اضافه كرد كه ايران قادر به بازيگري چند وجهي اليه است

ايران به . عرصه باشد سياسي و حفظ و تقويت آنها در اين-قادر به ايجاد پيوندهاي اقتصادي 
گر در عرصه بازيگري انتقال دهنده و تسهيلعنوان يكي از توليد كنندگان نفتي خاورميانه،

گاه قلمرو ژئواكونومي هاي انرژي امتياز بزرگ ديگري نيز دارد و آن تسلط بر تكيهپوشش
لياتي دفاع از ي ژئوپليتيكي مختلف، ميدان عمهاصورتي كه با اتصال حوزهبه. خاورميانه است

هاي ژئواستراتژي قدرتهاي به عبارت ديگر در نقشه.منافع ساير بازيگران را هم در اختيار دارد
.شوداي لحاظ ميبزرگ هم به عنوان بازيگر اول منطقه

اي واقع شده كه محور اصلي  بايد خاطر نشان ساخت كشور ايران در كانون منطقهدر نهايت
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اي جديدي در تصاد انرژي است و به عنوان يك قدرت منطقهفضاي سياسي حاكم بر آن اق
بنابراين .نمايدحال ظهور است و يك نقش رهبري را در تعادل ديپلماتيك خاورميانه ايفا مي

هماهنگ با فضاي حاكم بر گيري اين واحد،شود كه جهتامنيت آن در شرايطي برقرار مي
 جهاني و ايران يت خاورميانه محور امن،ل انكاردر يك زنجيره غير قاب.قلمرو خاورميانه باشد

 امنيت تأمينمحور اصلي برقراري امنيت در خاورميانه است و از اين رو نقش محوري 
 نيازمند آمريكا«رسد كه به همين جهت به نظر مي. بالقوه داراستطوربهاي جهاني را منطقه

ر يك سيستم جديد امنيتي ايران چگونه بايد دديدگاهي است كه به اين كشور بگويد،
.»خاورميانه لحاظ شود
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